
A MINHA AMBIÇÃO
ERA CHEGAR A PRIMEIRO-MINISTRO

Associando-se aos 22 anos da VIP, MARCELO REBELO PE SOUSA recua até 1997

e conta-nos o que mudou na sua vida pessoal, profissional, no País e no Mundo

NO
ano em que a VIP nasceu, em 1997, Mar-

celo Rebelo de Sousa era professor universi-
tário e líder da oposição ao governo. Um

governo liderado por António Guterres. O Presiden-

te da República junta-se às nossas celebrações e

falou-nos em exclusivo sobre o que mudou na sua

vida nos últimos 22 anos. Ainda refletiu sobre as

grandes mudanças que ocorreram no País e no

Mundo.
VIP - O que é que mudou na sua vida a nível

pessoal nos últimos 22 anos?

Marcelo Rebelo de Sousa - A minha vida mu-
dou imenso. Em 1997 não tinha netos e os netos

são uma mudança qualitativa essencial na minha

vida. Já tinha filhos, mas o meu filho ainda não
tinha casado. Casou em 1999 e os netos represen-
tam um novo ciclo na minha vida, que não existia.

E a nível profissional?
Em 1997 eu estava em plena atividade política

como líder da oposição. Foi feita uma revisão

constitucional, que foi importante e profunda, e,

depois disso, tive um longo período fora de qual-

quer atividade política. Estive um longo período
dedicada à intervenção na comunicação social e

tinha a universidade até há três anos e meio. Ago-
ra, deixou de haver universidade, deixou de haver

a Comunicação Social e, por outro lado, apareceu
esta responsabilidade atribuída pelos portugueses
num plano muito diferente daquilo que era a res-

ponsabilidade política do líder da oposição em
1997. Depois, também, como é natural, a vida mu-
dou muito em Portugal, como na Europa e no
Mundo.

O que é que mudou em Portugal?
Em Portugal, em 1997, o atual secretário-geral

das Nações Unidas, era primeiro-ministro portu-
guês. Estávamos num período que antecedia a

Expo 98. Existia uma grande euforia e uma expec-
tativa económica na Europa e também em Portu-

gal de regimento, não direi ilimitado, mas de cres-

cimento contínuo e portanto, digamos assim, de
amanhãs que cantavam de forma mais clara, do

que depois viria a acontecer, muito mais óbvia. Em

segundo lugar, a Europa estava numa fase que foi

anterior ao grande alargamento e que, portanto,
o centro se deslocou um bocadinho para leste.

Naquela ocasião ainda se vivia o rescaldo do fim

do Mundo das duas superpotências. Falava-se

menos da importância das potências emergentes,
nomeadamente, da China, por exemplo. Naquele

tempo, ainda se olhava de uma forma muito es-

túpida para África como um continente perdido e

muitos responsáveis europeus pensavam assim e

por isso reagiram tardiamente à descoberta de



África, ou seja, havia grandes expectativas econó-
micas e sociais na Europa e em Portugal. A Europa
era mais pequena, não era esta Europa. O Mundo
era um Mundo menos multipolar, com menos po-
ios do que é hoje. Hoje, é um Mundo mais com-

plexo, mais complicado do que era na altura, e a

vida das pessoas naturalmente também, em mui-

tos aspetos, acabou por ser mais rica ao longo
destes 22 aros, mas mais complicada.

Que outras diferenças surgiram a nível mun-
dial?

O peso da juventude como categoria social. Já

vinha dos anos 70 e acelerou. O papel determi-
nante da mulher nas sociedades. A visão diversa

sobre aqueles que, de alguma maneira, vivem com

limitações nas várias deficiências motoras ou de
desenvolvimento da personalidade e também isso

passou a ser olhado de outra maneira. A ideia de

que "somos todos diferentes", temos de assumir

essa diferença e temos realmente de dar a impor-
tância que não foi dada antes disso e mesmo nes-

se tempo a larguíssimos setores da nossa socie-

dade e depois também há que se dizer que se

descobriu em muitas sociedades e em Portugal,

que apesar do crescimento que tinha existido, ti-
nham-se cavado com as crises fossos, desigualda-
de e agravado pobreza, que na altura se pensava
que era uma realidade que não iria atingir a di-

mensão que veio a atingir a nível universal e a

nível também das várias sociedades.

Temos um Mundo mais justo hoje em dia?

Temos um Mundo em que há maior perceção
da justiça. Há mais gente a lutar pela justiça. Há

nalguns domínios mais justiça, mas em que existe

ainda muitíssima injustiça e em que aquilo em que
se deu passos positivos na justiça não pode fazer

esquecer a enorme injustiça que ainda existe cá

dentro e lá fora.

Na altura passava-lhe pela cabeça vir a ser
Presidente da República?

Não!
Não era uma ambição sua?



Não. Naquela altura, em 1997, a minha ambição era

chegar a primeiro-ministro. Eu era líder da oposição e
candidato a primeiro-ministro. Não estava a pensar vir

a candidatar-me a Presidente da República.
Outra das grandes mudanças deu-se a nível am-

biental...
Sim. Finalmente, o mundo acordou para aquilo que

eram as alterações climáticas. O drama estava lá e as

pessoas não percebiam.
A nível da comunicação também houve grandes

alterações nestes últimos 22 anos...

Completamente! A comunicação hoje em dia é com-
pletamente diferente da de 97. Na altura, o que havia

essencialmente era a televisão como o grande meio de

comunicação social. A rádio vinha a crescer de impor-
tância, mas era um meio adjuvante. A Imprensa escrita

tinha um grande peso. Não tinha o peso que veio a ter
a Internet e, portanto, os novos meios de comunicação
social e também a crise que defrontamos hoje, que é

uma crise muito preocupante e muito profunda, em-
bora varie de sociedade para sociedade, na Imprensa s
escrita, em primeiro lugar, e na rádio e em muitos casos I
também na televisão. J

Que medidas é que tem tomado na sua vida para f
termos um mundo mais sustentável? «

As medidas que tenho tomado a nível pessoal? Te- 1
nho feito uma gestão diferente da energia, uma preo- 1
cupação acrescida com tudo o que possa ter repercus- 1

são no ambiente nas gerações futuras. Na educação |
dada aos filhos e, sobretudo agora, na preocupação J
com os netos. Na vida comunitária naquilo que pude |
transmitir como professor aos meus alunos, àqueles j
que me ouviam na comunicação social e aquilo que I
possa empurrar nos lugares públicos que tenho de- |
sempenhado. BE

"Finalmente, o Mundo
acordou para aquilo que

eram as alterações
climáticas. 0 drama

estava lá e as pessoas
não percebiam"

Estas duas fotos do Presidente
da República têm 22 anos.
Em 1997, Marcelo Rebelo
de Sousa era líder da oposição
e professor catedrático
na Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa.
Na altura já era divorciado.
À esquerda: com os filhos, Sofia,
hoje com 42 anos, e Nuno,
de 45. À direita: na festa
dos Globos de Ouro, da SIC.


